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Onsöz: 

Yoku var ve muhteşem gösterdin, 

Yeli gizledin, tozu gösterdin. 

MEVLANA 

Bu latifeler sohbet mevzülarıdırlar. Saf 

İsHlm Tasavvufundan nasibi olanlara mahsus 

ve insanlıktan uyanacak kimselerin malıdırlar. 

İtlak tahassürüne, tahkik i§tiyakma eri§mi§ler 

bunların kadrini bilir. 

Alı§ılmi§ telakkilere aykırı görünen cihet

leridir bu zevata §evk veren, (Kevnl den çık

ma yolunu gösteren. 

Akıl ve nakil efsanelerinden henüz b1zar 

bulunmayanlara da izahları mümkündür. 

İnsaıı.da, yani (idrak) 'da, hudütsuz uçu

rulmar vardır, daha ulu hakikatleri de hazm 

eder: k§lbin mührünü (fek) etmek §artiyle. 

H.-L. Ş. 
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FAKiR SOZLERI 

Hokôiki bulmayonlar merôsimi din 
edindiler. 

* * 

i tlôk zevki, di ne riıol olmoyan oyn'ı 
din kimsenin malıdır. 

* * 

Allahton konuşan çok, Allohı 

* * 

Tosowuf (odem) ilmidir. 

* * 

bilen yok. 

insan için kurtuluş vordir, insan
lıkton ötede. 

* * 

Hep sensin, ommô sen sen değilsin. 
' 

* * 
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6 

Nekadar yoksan o kadar hôkimsin, 
nekadar varsan o kadar mahkum

sun. 

* * 

Cihôn kıymetlerine temel bir hatô
dır : yokun var zannedilmesi. 

* * 

Beni Adem yoktur, beni ldrôk 
vardır. 

* * 

Muşohhosta kalma, mücerrede 
eri ş. 

* * 

Hilkot muammôsı (adem) 'le hal
lolur. 

* * 

Bedenin cisimdir diye senedinmi 
var? 

* * 

Uyanık insan çok, insanlıktan 
uyanmış yok. 

* * 



Tok beden mukayyede, aç beden 
mutlağa çalışır. 

* * 

Bulduğun ile mutmain isen ne ala, 
değilsen aliyyül - ala 

* * 

Tahkik, vahdet'i vücCıd değil, kün
h'ü vücCıd yoludur. 

Riyazetsiz ( kaal ) 'i ( hal ) 'e 
değişemezsin. 

* * 

Tok gezdiğin gün kendini salik 
sayma. 

* * 

Insan ıçın mahıv'dan başka rahat 
olmadı. 

* * 

Mürşid Röntgen gözlü tôlib ister : 
nazarı batın c:ıörsün. 

* * 
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Kudreti acizde ara 
Serveti fakırda ara 
Hayatı ölümde ara 
Var! ı ğı yok ta ara. 

* * 

Riyôzôt, saliki Zôt ile temasa ge
tirir. Rehberden müstağni kılar. ' 

* * 

Açlık enbiyô ekmeğidir, plrôn lok
masıdır. 

* * 

Nübüwet ucuzdur, ( fenô) 
bahalıdır. 

* * 

Fakra erişmeyen çok fakirdir. 

* * 

Okyônus gezen ırmağı neylesin, 
mutlağı bulan mürseli neylesin. 

* * 

Mestlyi ayyaş ne bilir, sekri sen 
küOidan sor. 

* * 



Alem «keen lem yekün» vasıflı 
bir zuhurdur 

* * 

Kıdem (odern) 'dedir : ne ki 
adlmdir, o kadlmdir. 

* * 

Minnetsiz niymet (Gayb)'tır. 

* * 

Cihan kurnazlıkimını terket ki sa
no ezel zekôsı verilsin. 

* * 

( Kevn) 'den çıkmak en ulu kerô
mettir. 

* * 

Her şey maddedir, ammô madde 
madde değildir. 

* * 

MevcOdôt tam ( realite) 'dir, lôkin 
(realite) (irreelle)' dir. 

* * 
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lO 

Môlumôt Gayb'a perdedir. 

* * 

Hüznün kodrini bil, inkisôrı 
aziz tut. 

* * 

Nedir suôlin odur kemôlin. 

* * 

Doğarken gaybettin, öldükte bu
lursun. 

* * 

Cihôn bir emr'i gayrı vôkidir. 

* * 

Varlık yaprağını çevir, kitap 
hatm olur. 

* * 

Cisim, madde görünmüş sırf mô
nôdır. 

* * 



O kadar git ki, «sende senlik 
kcılmasın» ,  eşyôda şey'iyyet 
kcılmasın, Allahta Ü!Ohiyyet kalma-

sın. 
* * 

Fenô yolunda sana mubôhı harôm 
ederler, bakaada muhôli mümkün 

kılmak için. 

* * 

' Hakiki hayôtı ölümde bulursun. 

* * 

(Suğrô) idrôktir1 ( kübrô) gaybtır : 
tahkik mantığında. 

* * 

Gôfil derin Kevin koması içindedir. 

* * 

Cihônın yegane zevki zevôlidir. 

* * 

Allah uçurumdur, sukut sevenler 
bulur. 

* * 
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Cihônda bigône ol 
Ledünde yeğône ol 
Mecliste peymône ol. 

* * 

Môhiyyetlere eriş, müşküller biter. 

* * 

Tasawuf bilmek değil, bitmektir. 

* * 

Tasavvuftur : rivôzôt ile. 1 1 

tasavvurdur : rivôyôt ile. 

* * 

Kapı kapı dolaşma, muradlar sen
dedir. 

* * 

Müridiere bak mürşidi onla. 

* * 

Hôriçte arama : dışarda bir şey 
kalmadı da sen var oldun. 

* * 



Esmô ile olmaz, fenô ile olur. 

* * 

Teselli tasavvufunu ko, tecel-
li tasavvufuna git. 

* * 

Her mefhum (fenô) 'da başka haki
kate döner. 

* * 

«Les vingt annees de Paganini» .  

* * 

Riyôzetsiz beden akordsuz çalgıdır. 

* * 

Üluhiyyet hakikati fenôda başka 
nôm, başka môhiyet alır. 

* * 

Tahkike erişen kurtuldu : bugün 
zulmetten, yarın kulluktan. 

* * 
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Hak ma'dOmen mevcOddur, Hôlk 
mevcOden ma'dOmdur. 

* * 

«Comme le sculpteur, la dauleur 
vous degage du bloc.» 

* * 

Beşeriyyetin gitikçe zôtiyyetin 
gelir. 

* * 

Sevgilerin gafletlerindir. 

* * 

Dünya bir negatif'tir, ki imkan der
ler. 

* * 

«L'Humain est un compromis en
tre I'Etre et le Non-Etre.» 

* * 

Hakikat'ı Ademiyye : munbasit 
idrôktir. Hakikat'ı Muhammediy

ye münkesir idrôktir. 

* * 



Allahı bulan her şeyi buldu. 

* * 

Göz verildi, görülmezi göresin diye. 
Ayak verildi, erilmeze eresin diye. 

* * 

lsti'dôd ve iştiyôk pasif 
rôbıtodır, riyôzetler aktif 
rôbıtadır. Gayrı rôbıtalar 

* * 

vehimdir. 

Cihôn horôblıklarla pôyidardır. 

* * 

Ewel zamôn bir karanlıktır : 
nCırônl. Ahır zaman bir aydınlıktır : 

zulmônl. 

* * 

( lntrinseque) iymôn arayan, 
dinlerin menboıno çıkar. 

* * 

Sensiz bir ôleme hiç ulaştınmı ? 

* * 
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Zikre gark ol : ne zôkir ne mez
kOr kal ı nca. Yeme, yeme : aç
lık vatan, tokluk gurbet olunca. 
lnkisôr tut : külliyen kurtulunca. 

* * 

Dipsiz uçuruma düş ki sukutlardan 
ôzôd olasın : ecrôm gibi. 

* * 

Gôh ednôdan söylerler, gôh ôlô
dan : bize tezôd görünür. 

Fecre kadar yanan kandil ol : Baka 
bulasın. 

* * 

Fenô, varlığın bittiği yerde başlar. 

* * 

l ş, vücOddan vee de g idişti r. 

* * 

Rehber deniz feneridir : hedef 
değildir, ışığını da gizlemez. 

* * 



Dünyô serôbdır/ zehirli : ibôdôttır 
panzehri. 

* * 

Hcıkikl mürşid ilm/i zôtn ilôhldir. 

* * 

Alllah mecbOru altın yapraktır : 
ezilir daqılmaz., 

* * 

Ey Şems'i Tebriz : ne güneş 
imişsin ki bir nOrurı cihôna 

Mevlô oldu. 

Edyônı ko, Deyyônı bul. 

* * 

Tohkik yolu geçer : gôh ibôdôttan, 
gôh harôbattan. 

* * 

Sen.ölmeden gönlün dirilmez. 

* * 
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18 

Envôr esrardan mahrum kılar. 

* * 

Bir güneş batar, bin güneş doğar : 
zôhir akşamında, bôtınlar fecrinde. 

* * 

Kerômôt ile hayrôn mı eder
sin, yoksa aşk i le mestôn mı 
edersin? 

* * 

i lm'i môdumo ( kodeks) olmaz. 

* * 

ÜIOhiyyete sığmomış bir Allah ara. 

* * 

Ruh'u hayvônl : cemôdın ötesi, 
Ruh'u izôff : cismin ötesi, 
Ruh'u mutlak : vücOdiyyôt ötesi. 

* * 

Bulduğun mônidir, henuz bul
madığına. 

* * 



Kôinôt bi illettir, bi gôyedir. 

* * 

Mürşid ôyinedir : kodrini dilber 
bilir. 

* * 

MôdOmun mucidi ne demek ? 

* * 

� A. · . .. - .J J- � � ,_ - .J·_ • A . .  
ıvıuKuuue:::ıu l uuemıyonır. 

* * 

Seni senden öteye götürmektir, 
rehberin işi. 

* * 

(Nirvana) bir peyôledir, sôkisi yok. 

* * 

1\çlık ölüyü. diril tir, tokluk diriyi 
öldürür. 

* * 
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Şeytan besmelede gizlendi. 

* * 

Ne aradın da lslômda bulmadın ? 
� . 

* * 

Aşk mecôzldir, eşhôs arasında 
ve kul ile Rab arasında kaldıkça. 

* * 

(Zidni) ile ( lıııil môbeynidir : 
insanlığın zevki. 

* * 

ldrôk, vücOb ile imkônın ittisôlidir. 

* * 

Môhiyetlerden gafletin kadardır, 
C:ıhkômda tedbirln. 

* * 

Gôfil varlıklarla, kômil yokluklarla 
beslenir. 

* * 



Hak avômın rabbıdır, havas
sın aslıdır. Havôss'ül havassın 

ne rabbıdır, ne aslıdır. 

* * 

Mutlak mebde'dir, her suôlin 
cevabı. 

* * 

/ı...deme ermeyen Hakka ermedi. 

* * 

Ne vahdettir, ne kesrettir : 
Cem'i ma'al - fark'dır. 

* * 

<<Kün» ilmti zôtıden ibôrettir. 

* * 

Fena (zıddiyyet'i ayniyye) yapar .. 

* * 

Köhne şarôb muhakkik kelômıdır. 
' 

* * 
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Maksud bestedir, güfte vesile, 
Murad mest'idir, kadeh bahane. · 

Fena'i Tiyh'den tecelli'i Sina mak
sud, Ruya'i şeeden Ken'an ı Goyb 

* * 

'"d mev u . 

Vakıf isen sırro, çolışmozsın 
Cihônı islaho. 

* * 

Fenô ehli ateşte hayat bulur, 
semender gibi. 

* * 

Zikrin alası, en ôlô zikrin dahi 
gaflet olduğunu bilmektir. 

* * 

Nll'e atılmayon .(Kulzüm)'e 
hükm edemez. 

* * 

Kômil iki cihôn mültekasıdır. 

* * 

Muvahhid illô der, muhakkik 
lô der. 

* * 



VücCıd keynCınetindir, 
idrôk aynCınetindir, 
adem gaybCıbetindir. 

* * 

Mükevvenôt (pour memoire) 
meblôğ gibidir, muhasebe'i 

* * 

<<-Hakiki ismim nedir?» 
- lzzetin isimsiz olmandır. 

* * 

itlôkta. 

Dinieri izôh edemezsin : men
şe'leri Gayb sırrıdır. 

* * 

Kadim eser mukaddestir : «ol 
var idi sen yoğ iken. » 

* * 

(Enel - Hak) tasavvuf değildir. 

* * 

·�Marier deux humains, c'est 
forcer deux univers Cı se 

souffri r . »  

* * 
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Seni yokarsa o son'ot eseridir. 

* * 

lyrôs ehli vardır, iysôr ehli vardır. 

* * 

«L'Humoin est la rive entre 
l'infiniment existant et 

l'infiniment inexistont.» 

* * 

Vukuôt gayrı vôki'dir, 
hôdisôt gayrı hôdistir. 

* * 

Dinler tasovvufton geldi, 
tasavvuf dinlerden değil. 

* * 

Ne ki sen değildir, senin 
ittılôınô gelirmi? 

* * 

Fenô'dan alan mişkôt'ı 
Muhammed'den aldı. 

* * 



Muhokkiktir tom ( reoliste) olon : 
( illusion) 'lardon kurtulmakla 

* * 

)\lem muhteşem bir yolondır. 

* * 

Yokluk votondır, varlık gurbettir: 
ulu meşrebli kimseye. 

* * 

it!Ak- \/rılıınrlrı Allrıh-r.ı:>rı:>c::tlik-
. � .- . ..... ı-·-.-.· ·-- . .. ......... .  r--· ............. � · · · ""  

yoktur. 

* * 

Kôse'i fağfQr ol : bir dokun 
bin dinle, kendi slnenden. 

* * 

«:.. Qu ' est - ce que lo vi e ? 
Une ogonie. » 

* * 

(Sevôd'ı ô'zam) ulvl heyQiôdı r, 
(arş'ı muazzam) berzah'ı küb

rôdır. 

* * 
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Diyônet saadettir, siyôset felô
kettir. 

* * 

Hilkattan murôd idrôktir. 

* * 

Ahlak bedeni sudurôttır : ilk 
adımın neyse son adımın odur. 

* * 

Içinden çıkmadıkça dünyô bilin
mez. 

* * 

Fakır gibi servet olmaz, açlık 
gibi gıda olmaz. 

* * 

izôfi'yi bilemedin, mutlak'a 
ermeden. 

* * 

1 ktisôb mertebeleri : 
Taleb, tevessül, tasarruf ve 

istignôdır. 

. . .. 



HakAik 

lti ak 

Tasavvui' 

Adem 

İdrak 

Beni idrılk 

Mu!jahhas 

Mücerred 

Mukayyed, 
mutlak 

Vahdet'l 
vücftd 

Künh'ü 
vücftd 

Baz1 tabirler hakkında : 

Hakikatler, batınlar; sırlar, mahiyyet�er. 

Zıdların imtizacı, mutlak hakikat mertebesi. 

İslamda Ledün ilmi, akılla erişilemeyen 
hakikatıerin yolu, manevi keşif sistemi. 

Müsbet yokluk, vücüdun batını, lıüviyyet 
sırrı, gayb'ı mutlak. 

Subüt, ilm, vuküf, ı:ıuür, vücüd, kevn mü
teril.difidir. 

Beı:ıerin ismen insan, hakikatte ise idrak 
OlU§U. 

His ve taakkul ile subüt buıan mefhumlar, 
mevcudlar. 

Fena ve keşf ile erişilen. 

Beşeriyyette ve kevn'de tutan arniller mu
kayyedattır. Zatiyyete, la-kevn'e götüren 
saikler mutlakiyyattır. 

Mahsüsil.t ve ma'kulatın, mevcüdat ve ha
disatın aynı bir prensibin, tek bir cevherin 
tezahürleri olduğunu kabuı eden zihni 
doktrin. 

Varlığın hakikati, batını, sırn, mahiyyeti; 
ki buna ancak fena ve keşf ile erişilebilir. 
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Riyı'lzet 

Ka al 

Haal 

saıik 

Mahıv 

Mürşld 

B Atm 

Aciz 

Fakr 

ZAt 

Rehber 

Nübüvvet 

Fen§. 

28 

Az yemek, az uyumak, az konuşmak, hdlk
dan uzak durmak. Esas itibariyle açlıktır ki 
şiddet ve devfun ile yapıldıkta sdliki fenaya 
eriştirir. 

Tasavvuf hakikatlerini zihnen bilmekle ik_ 
tifa etmek. 

Tasavvuf hakikatlerine, ledün mertebeleri
ne keşfen ve zevkan, vicdanen ulaşmak : 
fena yolu ile. 

Tahkik seyr'i sülükünü fena sistemine 
müsteniden yapan kimse. 

Fena ve gayba erişme hdli. Hakiki vücüd 
olan adernde tahakkuk. Hubütun izil.lesi. 
Zıddı sahıv'dır. 

Kendisi fenaya erişmiş ve tdlibi ifnaya 
muktedir mutasavvif. 

iç, sır, hakikat, gizii mahiyyet. 

Tahkik salikinde tezahür eden zillet ve in
kisar. 

Fena mertebelerinde eriışilen ıtlılk ve tecer
rüd halleri. 

Hak, Allah, Rab müteril.difidir. Ülühiyyetin: 
ahkil.mdan, ef'aldan, sıfattan, esmil.dan mü
nezzeh ve müteali mertebesi. İcmal, cem' 
ve (ayn) da denilir. 

Yoi gösteren, mürşid. 

Allahdan tebligat alıp kullara nakleden. 
Üç mertebe üzeredir: 

Nübüvvet'i teşriiyye, 
Nübüvvet'i tebligiyye, 
Nübüvvet'i til.rifiyye. 

Teşri! nebi şeriat sil.hibidir; tebli� nebisi 
şeriat getirmez, ümmetini ikaz eder; t!irifi 
nebi batınlara ve ledünne delil ve rehber 
olur, tahkik irfanı yolunda. 

Ademleşme. Zahirden batınlara, subüttan 
itlaka gitme. 



Mürsel 

Mesti, sekir 

cKeen 
Lem Yekün• 

Zuhti.r 

Kı dem 

Gayb 

Ezel zekAsı 

Kevn 

Madde 

M�Ifun4t 

İnkisı\r 

Kemı\1 

Eınr'l 
gayrı v4ki 

Ma'nı\1 sırJ� 

Baka 

SuğTa, kül�rı\ 

İllihi tebligat, peygamberler. 

İnbisatı ve galeyanı. Maddi veya manevi 
tesirden doğar. Aşk tezahürü de denilir, 
tahkik tasavvufunda. 

Hiç olmamış gibi. Gayb ve Zat tecellisi ile 
erişilen hiH. 

Subüt bulma, gorunme, varlık intibaı ver
me, :;ıeeniyyet. 

• . Ezel, evveli ve iptidası olmamak. 

Şahadet mukabili : batın, mahıv, sır, hü
viyyet, adem. 

Fenaya erişmi:;ı kimsede zuhür eden zati 
ilm, mutlak nazar. 

Hilkat, kil.inat, mahsüs§.t ve milkülatın kül-

Harika. Tabiat kanunu..."la, akla aykı.n gö
rünen tezahurat. 

Mevcüdatm. cevheri, hamuru addedilmiı; 
mefhüm. 

Hiss·en, naklen ve aklen edinilen bilgiler. 

Kırılma. Bedeni, hissi veya kalbi olur. S§.
likte tezahur eder, seyr'i sülükü kola§laş
tırır. Nefsaniyyete elem, rüh§.niyyete şifll.
dır. 

Eri§ilmiş veya erişiiecek a'z§.mi mertebe. 

(Keen ıem yekün) mertebesini ihr§.z et
mi§ kamilin nazarında mükevvenatın man
zarası ve mahiyyeti. Vukuatın gayr'ı vaki, 
hil.disatın gayr'ı hil.dis oluşu. 

Maddiyyatın (i1Ir1) 'e tahavvülü, ki ancak 
fena ile mümkündür. 

Fen§.nın tek§.mülü, hakiki ıtlak, gayb, 
adem. «Ekmel» nasibidir. 

İsl§.mi mantık ta'birlerindendir. 
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Mürid 

Esmll. 

Teselll, tecelli 

Tahkik 

Hak 

H::Uk 

Munbasit idrılk 

l'dünkesir idrak 

Rabıta 

Ednil.'dan 

Ala'dan 

Vücüd 

Vecid 

Mecbftr'u Utihlt 
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Bir rehberin mür§idliğini kabuı etmi§, ka
milin iriidesine girmiıı tali b. 

İsiınler. Allahın isimlerini zikre devam 
ederek terakkiye çalı§mak. 

Fenasız tasavvuf teselli tasavvufudur. Fenil. 
ve tahkik ve cezbe yoluyla yapıldıkta ha
kiki ve müessir seyr'i sülük denilir ki te
celliden tecelliye terakki olunur. 

Mevcüdatın ve mefhumların mutlak haki
kat nazariyle görülmesi. Allahı ve mil.sivayı 
Allahın bildiği gibi bilib görmek, fena ile. 

Allah, hakikat, son mertebe. 

Hakkın zuhüru, Allahın kendine tarsilen 
vuküfu imkanı. 

Hakikat'ı Ademiyye. Nihayetsiz kesret ve 

Hakikat'ı Muhammediyye. Mutlaka, batına 
müteveccih ilm'i zati. 

Teveccüh, temas. Şahsi, §ekli veya kevnı: 
olursa batıldır, zevkl ve hakiki olursa !ai
delidir. Rabıta (pasif) veya (aktif)' dir: 
ezeli istidM ve bundan doğan i§tiyak ta
libin pasif rabıtasıdır ki yanlış olarak aşk 
da derler. Riyazil.t ve mücahedil.t aktif ra
bıtadır : terakki temin ettiklerinden. 

A;ıağıdan. Aklın alabileceği kadar, yahut 
Vil.hidiyyet mertebesinden. 

Yukarıdan. Ancak keşfen eri§ilebilen mer
tebeden. Yahut Ahaddiyyet makamından. 

Sabit ve zahir olme. ŞeenY veya hakiki' olur. 
Hakiki vücüd adem'dir, ı,ıeenı: vücüd müm
künattır. 

Vücüddan halas M.lidir ki fenada tahak
kuk nisbetinde salikçe zevk olunur. İstiğ
rak, istihlak da denir. 

Allahdan gayrı teseliisi kalmamıı,ı «ehl'i 
derd» talib. 



Edylbı 

DeyyAn 

H arabat 

ibadııt 

İlm'i madum 

Ruh 

Mukaddesih 

Mecazi 

Avıim 

Ha vas 

Hıı.vass'ül -
ha vis 

Mahiyyet 

« Zidni ••• :t 

« İrni ••• ıt 

Din'ler, felsefeler, doktrinler, taaııııukat ve 
taallükat. 

Allah isimlerindendir. Dinleri inzal eden, 
müstahakkı bihakkin veren. Mubalaga ile 
mütedeyyin. 

İnkisar, mahıv, fena için kullanılır edebi 
ta'bir. Beııeri saadete aykırı haller. 

Beşeri saadet ve sükünet verici kul amel
leri. Şeriat ni'metıeri. 

Cihanın ilm'i zatide bir imkan'ı ademi'den 
ibaret bulunuııu. Şeen, hudüs, vücüdiyye'i 
hayaliyye. 

İlın'i ilahinin taalli'ıku. Derecelerinin bilin
mesi fenaya mütevakkıftır. Ruh'u hayva
ni, ruh'u izafi, ruh'u mutlak, ruh'u sultani, 
ruh'u azam : cümlesi umi'ır'u ademiyye-
dendir, tenezzüHl.ttır. 

İhtiyari ölüm ile erişilen haller, ınertebe
ler. Avam ve gafilan için batını mefhum
lar, sırlar. 

Yokluklar, fenll. ve mahıv makaınları, mef
humları. 

Taklid. Zıddı hakikidir. 

Fena'ya erişmemiııler. 

Vahdet'i vüci'ıd, yani tarikat ve marifet 
menzilinde olanlar. 

Fena ve Baka ehli muhakkikler, ülül-aziın 
peygamberler, piran ve zatiyyün hazeratı. 

Ancak tahkik ve keşif ile eri:;ıilen hakikat. 

Hazret'i Mustafa'nın dualarındandır : 
«Rabbi, zidni tahayyera fiyke.» İstiğrak ta
lebidir. 

«Eşyayı bana olduğu gibi gösterı> - İrn'il 
eşy§. kema hiye - : İstihlakten, istiğrak
tan affi için bazan vaki niyazlarıdır. 
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w:ı. ! 

Vuciib 

İnıkin 

«Cem'l 
maal - farkı> 

«Kümı 

«Enel - Hak» 

Keynünet 

Aynünet 

Gaybiibet 

Kulzüm 

Heyiili 

Berzah 

Zevll 

Varlıklar 

Yokluklar 

Zıdd!yyet'i 
ayniyye 

Ademdir, la-vücüddur. Mutlakiyyettir. Ezel 
ve kıdem'i zatidir. 

Vücüd, subüt, zuhür ve taayyündür. Mü
kevvenattır ki aıem'i imkan da denilir. 

Bir nazarda imkan ile. vucübu mündemic 
görmedir. Fena'i sıftl.t haJ.idir, berzahiyyet 
mü§tl.hedesidir. Itla.ktır. 

Hilkat emridir ki hakikatte ilmin taallü
kundan ibarettir, Cem'in tafsile, (Aynı ın 
(İlml e tenezzülüdür. 

«Hak benim.» Vahdet'i vücüd hatasıdır. Fe
naya ve tahkike eriıımemiı,ı tevhid ehlinden 
sMır olur, glzıi veya aytı.n. 

İyınan mertebesi, olma. 

Ayan mertebesi, ouıma. 

Nisyan makamı, keen lem yekün zevki. 

Müsa peygamberin iı,ıaretiyle suların Beni 
İsraile geçit verdiği deniz, Kızıl Deniz. 

Noksan idrakta sabit olan mevcüdat kül
liyyeti. 

İki cihan arası. Sahil, kara ile su mftbey
ninde berzahtır. Berzah'ı kübra: İdrftk'ı 
mahzın vucüb ile imkan arasındaki mtı.
hiyyet'i izafiyyesidir. 

(Ref'i taayyün) dür ki fentı. sonunda va.
kidir. 

Vücüdiyyftt. FenAya eriı,ımemiij kimsenin 
kevn ile temasları. 

Fena ve Baka. zevk etı.-niş k::L.-nilin nazarm ... 
da alem tafsilfttı. 

Zıd bilinen mefhumlann (cem'i maal-farkl 
hali. Zevki i1;laka mütevakkıftır. 

-SON-




